
PROTOKÓŁ 

Spotkanie w celu rozpoczęcia prac nad opracowywaniem projektów planów zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034 

 

CEL SPOTKANIA: 
Zainicjowanie prac na dopracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Czerna PLH120034 oraz wypracowaniem wspólnych metod gospodarowania na tym obszarze 
Natura 2000  z udziałem społeczeństwa oraz służb ochrony przyrody. 

� Informacja o aktualnym statusie obszarów Natura 2000; 
� Rozpoczęcie pracy nad planami zadań ochronnych; 
� Wyjaśnienie co wolno na tym obszarze oraz jakie działania są niewskazane; 
� Dodatkowe wyjaśnienia i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

 
PROWADZĄCY: 
Małgorzata Michna – regionalny planista (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie); 
Monika Kozieł – koordynator PZO (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie). 
 
UCZESTNICY:  
Osoby zainteresowane pracą nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna 
PLH120034 (lista obecności), w tym przedstawiciele samorządu lokalnego, służb ochrony 
przyrody. 
 
PROGRAM SPOTKANIA : 

� Przedstawienie celów spotkania, oczekiwanych wyników oraz aktualnego stanu prac 
nad opracowaniem PZO; 

� Przedstawieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034; 
� Część dyskusyjna oraz ustalenie dalszych planów i zadań możliwych do realizacji. 

 
Przed spotkaniem, do potencjalnych zainteresowanych, skierowano imienne zaproszenia na 
warsztaty wraz z informacją o możliwości wzięcia udziału w pracach Zespołu Lokalnej 
Współpracy. 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA:  
 Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem regionalnego planisty – Pani Małgorzaty 
Michny, która przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Opracowanie projektu planu 
zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034”, w ramach której 
omówione zostały zagadnienia związane z: prawnymi podstawami tworzenia PZO, udziałem 
społeczeństwa w powstawaniu PZO, harmonogramem prac na lata 2012 – 2013, utworzeniem 
Zespołu Lokalnej Współpracy oraz Platformą informacyjno – konsultacyjną. 
 Kolejną część poprowadziła Pani Monika Kozieł – koordynator PZO, która 
przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Specjalny Obszar Ochrony PLH120034 Czerna, 



warsztaty I”, w ramach której przedstawiła położenie obszaru, wartości przyrodnicze oraz 
przedmioty ochrony. Prezentację tę uzupełnił przedstawiciel zespołu eksperckiego – Pan 
Krzysztof Piksa omawiając obecny stan zachowania gatunków nietoperzy będących 
przedmiotem ochrony na tym obszarze, a mianowicie: podkowca małego (Rhinolophus 
hipposideros), nocka orzęsionego (Myotis emarginatus) i noceka dużego (Myotis myotis). 
 Po wystąpieniu nastąpił czas na zadawanie pytań, w trakcie którego udzielano 
odpowiedzi na zagadnienia dotyczące harmonogramu przyszłych prac nad PZO. Ponadto w 
ramach dyskusji nad obszarem wskazano na konieczność zmian w Standardowym Formularzu 
Danych dla obszaru, a związanych z: 

� zmianą oceny dla gatunku nocka orzęsionego (Myotis emarginatus) z D na  C. 
Wskazano również na zagrożenia pojawiające się na terenie obszaru Natura 2000, 

związane z pracami remontowymi w klasztorze, w którym zlokalizowane są kolonie 
nietoperzy. Niestety na warsztatach nie pojawił się przedstawiciel zakonu Karmelitów 
Bosych. 

 
Uczestnicy spotkania zadeklarowali udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy. 


